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ΔΟΑΜΑΚΖΟΤΘΙΔΣ ΟΑΜΔΚΚΑΔΘΙΔΣ  ΔΝΔΤΑΣΔΘΣ 
HMEΠΖΣΘΩΜ ΙΑΘ ΔΣΟΔΠΘΜΩΜ ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΤΘΙΩΜ ΚΥΙΔΘΩΜ  

ΣΑΒΒΑΤΞ 25 ΣΔΟΤΔΛΒΠΘΞΥ 2021 

ΔΝΔΤΑΕΞΛΔΜΞ ΛΑΗΖΛΑ:  
ΣΤΞΘΧΔΘΑ ΛΖΧΑΜΩΜ  

ΣΥΜΞΚΞ ΣΔΚΘΔΩΜ:   ΟΔΜΤΔ (5) 
 
ΗΔΛΑ Α 

Α1.  Να γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξσπ αοιθμξύπ 1, 2, 3, 4, 5  
από ςη ρςήλη Α και, δίπλα, έμα από ςα γοάμμαςα α, β, 
γ, δ, ε, ρς  ςηπ ρςήληπ Β, πξσ δίμει ςη ρχρςή 
αμςιρςξίυιρη. Σημειώμεςαι όςι έμα γοάμμα από ςη 
ρςήλη Β θα πεοιρρέφει.   

 

 

 
 

 
 

 

1 2 3 4 5 
 

 

ΣΤΖΚΖ Α 
 (ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ) 

ΣΤΖΚΖ Β 
(ΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ)  

1  α.  Σσγκόλληρη με ηλεκςοικό ςόνξ 

2  β.  Εγκάορια ρτήμα 

3  γ.  Κελστχςόπ ρύμδερμξπ 

4  δ.   Διρκξειδήπ ρύμδερμξπ 

5  ε.  Σσγκόλληρη με ηλεκςοική αμςίρςαρη 

 ρς. Πεοαρςόπ κξυλίαπ   
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Α2. Να υαοακςηοίρεςε ςιπ ποξςάρειπ πξσ ακξλξσθξύμ, 
γοάτξμςαπ ρςξ ςεςοάδιό ραπ, δίπλα ρςξ γοάμμα πξσ 
αμςιρςξιυεί ρε κάθε ποόςαρη , ςη λένη Σωρςό , αμ η 
ποόςαρη είμαι ρχρςή , ή ςη λένη Κάθξπ, αμ η ποόςαρη 
είμαι λαμθαρμέμη.  

 
α. Ασυέμαπ ξμξμάζεςαι ςξ ςμήμα ςξσ κξομξύ ςξσ 

κξυλία πξσ δεμ έυει  ρπείοχμα.  

β. Τα έδοαμα δεμ επιςοέπξσμ ςημ πεοιρςοξτή ςηπ 
αςοάκςξσ πξσ ρςηοίζξσμ.  

γ. Οι ηλώρειπ ποξρκξλλήρεχπ υοηριμξπξιξύμςαι χπ 
έμχρη για επεμδύρειπ μεςαλλικώμ ρκελεςώμ με 
ελάρμαςα. 

δ. Η ρσγκόλληρη με δέρμη ηλεκςοξμίχμ 
υοηριμξπξιείςαι για ρύμθεςεπ ρσγκξλλήρειπ.  

ε.  Οι ρτήμεπ ξδηγξί είμαι εγκάοριεπ ρτήμεπ.  
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ΗΔΛΑ Β 

Β1. Πξια υαοακςηοιρςικά ρςξιυεία ποέπει μα δώρξσμε για 
ςημ ποξμήθεια εμόπ ήλξσ, ρύμτχμα με ςξσπ γεομαμικξύπ 
καμξμιρμξύπ ςσπξπξίηρηπ (DIN); 
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Β2.  Να αματέοεςε ςοία (3) πλεξμεκςήμαςα πξσ 

παοξσριάζξσμ ξι ρσγκξλλήρειπ.   
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ΗΔΛΑ Γ 

Γ1. Κξυλίαπ καςαπξμείςαι ρε ρύμθεςη καςαπόμηρη (θλίφη 
και ρςοέφη) με τξοςίξ  𝐅 = 𝟔𝟐𝟖𝟎 𝐝𝐚𝐍. Εάμ 

 η επιςοεπόμεμη πίερη επιτάμειαπ είμαι 𝐩𝛆𝛑 = 𝟏𝟓𝟎 
𝐝𝐚𝐍

𝐜𝐦𝟐 

 η ξμξμαρςική διάμεςοξπ είμαι  𝐝 = 𝟑𝟎 𝐦𝐦  
 η διάμεςοξπ πσοήμα είμαι 𝐝𝟏 = 𝟐𝟎 𝐦𝐦 και  
 ξ αοιθμόπ ρσμεογαζόμεμχμ ρπειοχμάςχμ είμαι  𝐳 = 𝟖 
μα σπξλξγίρεςε ςημ επιταμειακή πίερη 𝐩 ςχμ 
ρπειοχμάςχμ (μξμ. 10).  
Είμαι καςάλληλξπ ξ κξυλίαπ για ςη ρσγκεκοιμέμη 
καςαπόμηρη; Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ 
(μξμ.2). 

 
Λξμάδεπ 12 

 

Γ2. Σςημ ήλχρη ςξσ παοακάςχ ρυήμαςξπ με διπλή 
αομξκαλύπςοα, όπξσ ξι ήλξι καςαπξμξύμςαι ρε 
διάςμηρη, δίμξμςαι ςα παοακάςχ ρςξιυεία:   

 Φξοςίξ 𝐐 = 𝟔𝟐𝟖𝟎 𝐤𝐩 
 Αοιθμόπ ρειοώμ ήλχμ 𝐧 = 𝟏 

 Υλικό ήλχμ με 𝛕𝛆𝛑 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 
𝐤𝐩

𝐜𝐦𝟐 

 Διάμεςοξπ ήλχμ  𝐝 = 𝟏𝟎 𝐦𝐦 

 

Να σπξλξγίρεςε ςξμ αοιθμό 𝐳 ςχμ ήλχμ.  
Λξμάδεπ 13 

Q Q 

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ   
 

 

ΤΔΚΞΣ 4ΖΣ ΑΟΞ 5 ΣΔΚΘΔΔΣ 

 

ΗΔΛΑ Δ 

Δ1. Κιμηςήοια μηυαμή έυει ρςξμ άνξμά ςηπ ιρυύ Π1 = 50 PS 
και πεοιρςοέτει , μέρχ ξδξμςχςώμ ςοξυώμ , κιμξύμεμξ 
άνξμα με n2 = 450 rpm. Αμ ξ βαθμόπ απόδξρηπ ςηπ 
μεςάδξρηπ κίμηρηπ είμαι η=0,9 μα σπξλξγίρεςε ςη οξπή 
Λ2 ςξσ κιμξύμεμξσ άνξμα . 
(Θεχοήρςε όςι 1 HP = 1 PS). 
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Δ2.  Η άςοακςξπ ςξσ παοακάςχ ρυήμαςξπ ρςηοίζεςαι ρςα ρημεία Α 
και Β ρε έδοαμα κύλιρηπ (οξσλμάμ). 

 Δίμξμςαι: 
 Φξοςία F1 = 400 daN και F2 = 800 daN. 
 Διάμεςοξπ αςοάκςξσ d = 50 mm. 

 
 
Ζηςξύμςαι: 
α) Οι αμςιδοάρειπ ρςήοινηπ FA και FB  ρςα ρημεία Α  

και Β ,  αμςίρςξιυα (μξμ. 6). 

β) Αμ ξ λόγξπ τόοςιρηπ είμαι 
𝐂

𝐏
 = 5, όπξσ ςξ ακςιμικό 

ιρξδύμαμξ τξοςίξ για ςη θέρη Α είμαι P = FA και  
για ςη θέρη Β είμαι P = FΒ, μα βοείςε ςξμ ςύπξ ςχμ 
οξσλμάμ πξσ θα υοηριμξπξιηθξύμ ρςα ρημεία 
ρςήοινηπ Α και Β (μξμ. 9), με ςη υοήρη ςξσ πίμακα 
πξσ ακξλξσθεί . 
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d (mm) C (ρε Μ) Τύπξπ οξσλμάμ 

50 

6240 
16300 
21600 
35100 
61800 
87100 

61810 
16010 

6010 
6210 
6310 
6410 
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ΞΔΖΓΘΔΣ ΓΘΑ ΤΞΥΣ ΔΝΔΤΑΕΞΛΔΜΞΥΣ  

1. Σςξ ςεςοάδιό ραπ μα γοάφεςε μόμξ ςα ποξκαςαοκςικά 
(ημεοξμημία, ενεςαζόμεμξ μάθημα). Να μημ αμςιγοάφεςε ςα 
θέμαςα ρςξ ςεςοάδιξ. 

2. Να γοάφεςε ςξ ξμξμαςεπώμσμό ραπ ρςξ πάμχ μέοξπ ςχμ 
τχςξαμςιγοάτχμ, αμέρχπ μόλιπ ραπ παοαδξθξύμ. Δεμ 
επιςοέπεςαι μα γοάφεςε καμιά άλλη ρημείχρη. Καςά ςημ 
απξυώοηρή ραπ μα παοαδώρεςε μαζί με ςξ ςεςοάδιξ και ςα 
τχςξαμςίγοατα. 

3. Να απαμςήρεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ρε όλα ςα θέμαςα, μόμξ με 
μπλε ή μόμξ με μαύοξ ρςσλό αμενίςηληπ μελάμηπ. 

4. Κάθε ςεκμηοιχμέμη απάμςηρη είμαι απξδεκςή. 
5. Διάοκεια ενέςαρηπ: ςοειπ (3) ώοεπ μεςά ςη διαμξμή ςχμ 

τχςξαμςιγοάτχμ. 
6. Ώοα δσμαςήπ απξυώοηρηπ: 17:00 

KΑΚΖ ΔΟΘΤΥΧΘΑ  

ΤΔΚΞΣ ΛΖΜΥΛΑΤΞΣ  
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